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De gemeenteraad wil graag goed op de hoogte zijn van wat er binnen de gemeente Ede 
gebeurt, zeker als het om grote projecten gaat. Denk aan de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) of het Bedrijventerrein A12. De Rekenkamercommissie (RKC) Ede 
heeft voor een aantal grote projecten onderzocht of de raad tijdig voldoende en de juiste 
informatie krijgt om meningen en ideeën mee te geven of een besluit te nemen. 
 
Hoe krijgt de raad informatie? 
De gemeenteraad krijgt op verschillende manieren informatie. Soms praat het college van B en W 
de raad bij tijdens een informatiebijeenkomst, een raadswerkgroep of commissievergadering. Maar 
de raad kan ook eigenstandig een beroep doen op een (externe) raadsadviseur om informatie te 
verzamelen. Een andere keer vraagt het college de raad mee te denken in de voorbereiding en komt 
er op die manier informatie naar de raad.  
 
Ontvangt de raad de juiste informatie? 
Goede informatie is op tijd, juist, volledig en gemakkelijk leesbaar. Over het algemeen is de raad blij 
met de aangeboden informatie. Minder tevreden is de raad over de grote hoeveelheid informatie en 
het detailniveau. Het blijkt lastig om de hoofdlijnen uit de verschillende documenten te halen. 
Informatie komt over het algemeen op tijd. Op de vraag aan raadsleden of zij de informatie kunnen 
gebruiken om een mening of advies te geven over een bepaald project, antwoorden zij dat dit lastig 
is. Vaak ontbreekt het totaaloverzicht.  
 
Ruimte voor verbetering 
Over het algemeen laat dit onderzoek zien dat het goed gaat met de informatievoorziening bij grote 
projecten. Toch zijn er punten die volgens de RKC beter kunnen. Allereerst is het belangrijk de raad 
aan het begin van het project te informeren over het tijdpad: wanneer moet de raad een besluit 
nemen en over welk onderwerp of welke fase van het project gaat het dan? Daarnaast is het aan te 
raden afspraken te maken over wanneer een project groot is of aan welke eisen de informatie voor 
de raad moet voldoen. Denk aan detailniveau en het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.  
 
Wilt u meer weten? 
Bent u na het lezen van deze korte versie benieuwd wat er nog meer in het rapport Besluitwaardig 
staat? Bekijk dan het rapport op https://gemeenteraad.ede.nl/rekenkamercommissie/rapporten/ 
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